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Элективтің жұмыс бағдарламасы 

    алғашқы рет проф. 

Касенова С.Л. және 

визитинг-профессор 

Украинаның бас 

геронтологы - 

Чайковская Вера 

Владимировнамен бірге 

құрастырып шығарған. 

 



Қазақстандағы  қарт адамдардың саны 

  (60-74 жастағылар)  

  Ел тұрғындарының жалпы 

құрылымын қарағанда 60 жастан 

жоғары адамдардың саны 9,9% 

(2011 ж.) болжамалы санақ 

бойынша 2050 жылға таман 25 % 

және одан жоғары болуы мүмкін.  
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 Кафедра:    № 4 ішкі аурулар кафедрасы 

 Мамандығы:   5B110100 - «Мейірбике ісі»   

 Аудиторлық сағат:                  90 сағат (2 кредит) 

 Тәжірибелік сабақ:                 30 сағат 

 СОӨЖ:                             14 сағат 

 Өзіндік жұмыс:                        46 сағат 

 Курс:                                         IV 

 Бақылау түрі:   емтихан 
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• «Қарт адамдардың денсаулығы» элективтің енгізудің актуальдығы  
мейірбикелерге демографиялық қартайып жатқан елдердің 
Қазақстанға тән жағдайларын анықтау. Ел тұрғындарының жалпы 
құрылымын қарағанда 60 жастан жоғары адамдардың саны 9,9% 
(2011 ж.) болжамалы санақ бойынша 2050 жылға таман 25 % және 
одан жоғары болуы мүмкін. Бұл тұрғындардың көптеген бөліктерінің  
медициналық көмекке және әлеуметтік  қамтамасыздандыруды қажет 
екенін көрсетеді.  Қазіргі кездің өзінде амбулаторлық-емханалық және 
ауруханалық мекемелерде қарт адамдар дың саны екі есе көп. 
Сондықтан қарт адамдардың салауаттық өміріне және солардың жасы 
келген ауруларына осы элективтің бағдарламасы маңызды.   

• Элективтің бірнеше бөлімдері ауыр науқастарды қарау  және олардың 
құқықтарына, өмірінің қауіпсіздігіне негізделген. 

• Қарт адамдардың денсаулығын бағалау және қарт адамдармен жұмыс 
істеу тәжірибелік дағдыларын  үйрену мейірбикелерге болашақ 
жұмысында көмектеседі.  
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Белсенді ұзақ өмір сүру жолына және 

салауатты өмір сүру салтын қол жеткізу 

мақсатында қарт адамдардың денсаулық 

жағдайын бағалау бойынша мейірбикелердің 

білімдерін тереңдету  

Электив мақсаты 
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Пререквизиттер:  

       денсаулық жағдайын бағалау. 

 

Постреквизиттер:  

      әлеуметтік медицина, денсаулық 

сақтауды ұйымдастыру және денсаулық 

сақтаудағы заңнама негіздері. 
 



Тәжірибелік сабақтардың жоспары  
1 Қазақстан Республикасымен дүние жүзіндегі демогрфиялық көрсеткіштер. Қазақстан Республикасының гериатрия 

қызметін анықтайтын «Денсаулық туралы кодексі», «Саламаты Казақстан» құқықтық және дерективті 

құжаттардың анықтайтын жүйе және денсаулық сақтау мекемесі. 

2 Қазақстан Республикасында және әлемде гериатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру.  

  

3 Қарт адамдардың салауатты өмір сүру салтының ерекшелігі және негізгі принципі. Диетотерапияның гериатриялық  

аспектісі.   

 
4 

 

Қарт адамдардың психологиясының ерекшеліктері. Физикалық және әлеуметтік статусы өзгерген адамның 

психологиялық бейімделуі. Қарт адамдардың психикалық бұзылыстары. Деменция, депрессия, Альцгеймер ауруы. 

  

5 Жастық-ассоциирленген тыныс алу жүйесінің аурулары: созылмалы обструктивті өкпе ауруы, созылмалы өкпе 

текті жүрек. 

  

6 Жастық-ассоциирленген қан айналым жүйесінің аурулары: артериальдық гипертензия, жүректің ишемиялық ауруы, 

созылмалы жүрек жетіспеушілігі. 

  

7  

Жастық-ассоциирленген аурулар: церебро-васкулярлық жетіспеушілік,  қант диабеті, тоқ ішек қатерлі ісігі. 

  

8 Миына қан құйылған, ұршық мойының сынуы бар, қан диабеті бар науқастарды күту принциптері. Ойылулармен 

күресу. Тері мен шырыш қабатын күте білу. Кахексия: энтеральды және парентеральді тамақтандыру. Зәр шығару 

жүйесінің бұзылысы кезіндегі күтім.  

9 Гериатрияда паллиативті көмек. 

Қарт адамдардың құқығы. Қарт адамдардың қауіпсіздігі.  

10 Қарт адамдармен жұмыс жасайтын қызметкерлердің «профессиональды-жойылу» профилактикасы. Геронтология 

саласы бойынша қортынды конференция. 



Қарт  адамдардың денсаулық жағдайын  

бағалай  алу 

               геронтологиядағы науқастармен 

жұмыс жүргізуде дағдыларын жоғарлату 

мейірбикелердің болашақ тәжірибелеріне үлкен 

көмек болады.  



Диагностика әдістері 

   

003-1 топ «мейірбике ісі» мамандығы, 2012 ж. 
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НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ! 

 


